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Готуємось до нового 

навчального року 
    30 серпня 2018 року в Комунальній 

установі ˮМіський міжшкільний 

навчально-виробничий комбінатˮ 

відбулася педагогічна рада на якій було 

підбито підсумки минулого 

навчального року та поставлено 

завдання на новий навчальний рік. 
День міста 

      Суми засновано на правому березі 

Псла, на місці старого городища, саме 

там, де в Псьол вливалась річка Сума, 

яка в свою чергу приймала тут у себе 

річку Сумку. По імені річки Суми було 

названо й побудовано біля неї місто. 

 

     
 

Символ міста 

   Альтанка – символ міста 

розташована в самому центрі міста Сум 

на площі Покровська, серед 

прекрасного парку. 

 

 

 

 

    Існує дві версії про те, як з’явилося в 

місті це прекрасна споруда. Згідно з 

першою версією, альтанка була зведена 

міщанином Лещинським на місці 

раніше знаходилася тут свердловини, 

яку пробурили при пошуках нафти. На 

превеликий жаль, пошуки нафти не 

дали ніяких результатів, однак тепер у 

місті є така чудова споруда з 

різьбленого дерева. Виходячи з іншою 

версією, автором проекту майбутнього 

символу Сум виступив чертежник 

земської управи міста Матвій Щавелєв, 

за кресленнями якого приблизно в 

1900-1905 рр. було споруджено цей 

витвір мистецтва. 
 

 
 

 
Свято 1 вересня - День знань 

    Свою назву він отримав завдяки 

тому, що є першим днем осені, коли 

починається новий навчальний рік у 

всіх українських  школах, а також 

середніх і вищих навчальних закладах. 

 
 

 



 

    День знань - це свято для всіх учнів, 

учнів, студентів, їх батьків, вчителів і 

викладачів, а також усіх тих людей, які 

хоч якось пов'язані з обслуговуванням 

школярів і студентів.   

 
      

Колектив КУ ˮММНВКˮСМР щиро 

відає з днем народження заступника 

директора з НВР 

 

 
Ковальова Віталія Івановича 

06.09. 

Щоб статус твій не ставився під сумнів, 

Щоб справи всі були на висоті, 

Щоб вчинки були зважені й розумні, 

А пристрасті кипіли в темноті. 

Щоб друзі і колеги поважали, 

Від грошей відбиватись довелось. 

І все, що за сьогодні побажали, 

Щоб в розмірі стократному збулось. 

 

     Колектив КУ ˮММНВКˮСМР щиро 

відає з днем народження вчителя з 

професії ˮКухарˮ 

 

 
Крамаренко Лідію Сергіївну 

09.09. 

Бажаємо Вам щастя і достатку, 

Ясного неба, сонця, тепла, 

В житті щодень лиш злагоди й порядку, 

Щоб доля Ваша світлою була. 

 

Колектив КУ ˮММНВКˮСМР щиро 

вітає з днем народження 

прибиральницю 

 
Пилипенко Ніну Петрівну 

07.09. 

 

Нехай Тобі завжди всміхається доля, 

Несуть тільки радість з собою роки, 

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 

Збудуться мрії, бажання, думки. 
 

Газета заснована у вересні 2015 року 

Виходить 2 рази на місяць 

 
 


